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Não Adquiriu Em aquisição Adquiriu 

INVESTIGAR E 
PESQUISAR 

20% 

 
 
 
 
 
 
 
✓ Uso do Conhecimento 
 
 
✓ Resolução de problemas 
 
 
✓ Comunicação 
 
 
✓ Interação 

 

Revela dificuldade 

• Em utilizar o computador e outros 
dispositivos digitais como ferramentas 
de apoio ao processo de investigação e 
de pesquisa; 

• Em realizar pesquisas, utilizando os 
termos selecionados e relevantes de 
acordo com o tema a desenvolver; 

• Em analisar criticamente a qualidade 
da informação; 

Revela alguma facilidade 

• Em utilizar o computador e outros 
dispositivos digitais como ferramentas 
de apoio ao processo de investigação e 
de pesquisa; 

• Em realizar pesquisas, utilizando os 
termos selecionados e relevantes de 
acordo com o tema a desenvolver; 

• Em analisar criticamente a qualidade 
da informação; 

Revela facilidade 

• Em utilizar o computador e outros 
dispositivos digitais como ferramentas 
de apoio ao processo de investigação e 
de pesquisa; 

• Em realizar pesquisas, utilizando os 
termos selecionados e relevantes de 
acordo com o tema a desenvolver; 

• Em analisar criticamente a qualidade 
da informação; 

CRIAR E INOVAR 
60% 

• Em conhecer e/ou utilizar aplicações 
digitais de iniciação à organização e 
tratamento de dados, por exemplo, de 
escrita ou de apresentações multimédia; 

• A criar diferentes tipos de objetos 
digitais, por exemplo: narrativas digitais, 
animações, entre outros. 

• A produzir e modificar objetos digitais 
criativos, para exprimir ideias, 
sentimentos e conhecimentos, em 
ambientes digitais fechados. 

• Em conhecer e/ou utilizar aplicações 
digitais de iniciação à organização e 
tratamento de dados, por exemplo, de 
escrita ou de apresentações multimédia; 

• A criar diferentes tipos de objetos 
digitais, por exemplo: narrativas digitais, 
animações, entre outros. 

• A produzir e modificar objetos 
digitais criativos, para exprimir ideias, 
sentimentos e conhecimentos, em 
ambientes digitais fechados. 

• Em conhecer e/ou utilizar aplicações 
digitais de iniciação à organização e 
tratamento de dados, por exemplo, de 
escrita ou de apresentações multimédia; 

• A criar diferentes tipos de objetos 
digitais, por exemplo: narrativas digitais, 
animações, entre outros. 

• A produzir e modificar objetos digitais 
criativos, para exprimir ideias, 
sentimentos e conhecimentos, em 
ambientes digitais fechados. 

COLABORAR E 
COMUNICAR 

20% 

• Em colaborar nas atividades e 
interagir em diferentes situações; 

• A apresentar e partilhar, 
individualmente, em pares ou em 
grupo, o desenvolvimento dos 
projetos. 

• Em colaborar nas atividades e 
interagir em diferentes situações; 

• A apresentar e partilhar, 
individualmente, em pares ou em grupo, 
o desenvolvimento dos projetos. 

• Em colaborar nas atividades e 
interagir em diferentes situações; 

• A apresentar e partilhar, 
individualmente, em pares ou em 
grupo, o desenvolvimento dos 
projetos. 

 


